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መጽሃፉን ከማንበባችሁ በፊት ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች 

ተገቢ መልሶችን ስጡ።

1. ወደገበያ ሄዳችሁ ወይም ስለገበያ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? 

ያያችኋቸውን ወይም የሰማችኋቸውን የገበያ ሁኔታዎች 

ግለፁ።

2. በባህላዊ የግብይት ሥርዓት ምን ምን ነገሮች የሚሸጡ 

ወይም የሚገዙ ይመስላችኋል? በዝርዝር ግለፁ።

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ አርብ ለቅዳሜ ንጋት

ቅድስት ሌሊቱ አልነጋላት ብሎ ከወዲያ ወዲህ ስትገላበጥ አደረች። 

የአማርኛ መምህራቸው ስለባህላዊ ግብይት ሥርዓት ዘግባችሁ 

እንድትመጡ ባሏቸው መሠረት አባቷ ወደቅዳሜ ገበያ ወስደው 

ሊያሳዩዋት ለዛሬ ተቃጥረዋል።

ቅድስት በምናቧ የቅዳሜ ገበያ ምን እንደሚመስል ስትስል፣ ስታወጣና 

ስታወርድ አድራለች። “የሻጪና የገዢ ግንኙነት ምን ይመስላል?” 

በሚለው ርዕሰጉዳይ ላይ እንዲያተኩሩ የአማርኛ መምህራቸው 

አሳስበዋቸዋል።
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ቅድስት ከመኝታዋ በጧት ተነስታ መዘጋጀት ጀመረች። እጇንና ፊቷን 

ከታጠበች በኋላ የዘወትር ልብሷን ለባበሰችና ጠጉሯን አበጣጠረች። 

የግል ማስታወሻዋን በመያዝ ወደወላጆቿ መኝታ ክፍል ሄደች። አባቷ 

የጧት ፀሎት ለማድረስ መጽሃፋቸውን ይዘው ከመስኮቱ አጠገብ 

ጋቢያቸውን አጣፍተው ለብሰው ቆመዋል። ቅድስትም የአባቷን ሁኔታ 

ተመለከተችና ድምፅ ሳታሰማ ቀስ ብላ ወደሳሎን ሄደች።

እናቷ በሳሎን ውስጥ ነጠላቸውን እየለባበሱ ወደውጪ ለመውጣት 

ሲዘገጃጁ ተመለከተች። ቅድስትም “እማዬ! እማዬ! የት ልትሄጅ ነው?” 

አለቻቸው። እናቷም “ቅድስትዬ እንደምን አደርሽልኝ? የኔ ውድ 

ነይ እስቲ ሳሚኝ” ብለው እቅፍ አደረጓት። ቅድስትም ጠጋ አለችና 

ጉንጫቸውን ደጋግማ ሳመቻቸው። እሳቸውም ጉንጯንና ግንባሯን 

ሳሟት። ከዚያም ራሷን እያሻሹ “ዛሬስ ምነው በጧት ተነሳሽ? ቀኑ እኮ 

ቅዳሜ ነበር፤ ትንሽ ተኝተሽ አታረፍጂም? ማታ ስታጠኚ አላመሸሽም 

እንዴ?” አሏት። ቅድስትም የእናቷን የተደራረቡ ጥያቄዎች በጥሞና 

ስታዳምጥ ቆየችና እሷም በተራዋ እናቷን ሌላ ጥያቄ ጠየቀቻቸው።
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“እማዬ ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ መሆኑን እንዳልረሳሽው ተናግረሻል። ማታ 

ከአባዬ ጋር ወደገበያ እንደምንሄድ ተነጋግረን አልነበረም እንዴ! 

እንዴት አላስታወስሽውም?” አለቻቸው። የቅድስት እናት ወይዘሮ 

ጉዳይም “ውይ ረስቼዋለሁ ልጄ፤ ይኸውልሽ የጎረቤታችን ልጅ ራሔል 

በከፍተኛ ማዕረግ ተመርቃ መጣች ተብሎ ‘እንኳን ደስ አላችሁ’ 

ልንል አባትሽንም ልጠራው ነበር እኮ!” አሉ። “እንዴ እማዬ ገበያው 

ይረፍድብናል፤ አባዬ ከአንቺ ጋር ከሄደ እኔ ከማን ጋር ልሄድ ነው?” 

አለቻቸው። እናቷም “አሁንማ አስታወስኩት እኮ! በቃ ሁላችንም 

ወደገበያ አብረን እንሄዳለን። ከገበያ ስንመለስ እነራሔልን እንኳን ደስ 

አላችሁ እንላለን” አሏት። ቅድስትም በጣም ተደሰተችና “ታዲያ አሁን 

አባዬ ፀሎቱን ካደረሰ ቁርሳችንን እንብላና እንሂድ፤ ምን እንጠብቃለን? 

አለች”። እናቷም “አሁን ብንሄድም ገበያው ስለማይደራ ማየት 

የምትፈልጊያቸውን ነገሮች ላታገኚ ትችያለሽ፤ ስለዚህ ትንሽ ረፈድ 

ይበልና እንሄዳለን” አሏት።

የቅድስት አባት ፀሎታቸውን አድርሰው “ቅድስት፣ ቅድስት” እያሉ 

ተጣሩ። ቅድስትም ማስታወሻዋንና እስክሪቢቶዋን እንደያዘች “አቤት! 

አባዬ መጥቻለሁ” በማለት በአባቷ እቅፍ ውስጥ ገባች። አባቷም 

“መቼም ጥሩ ዘገባ ጽፈሽ ለእኛ፣ ለክፍል ጓደኞችሽና ለመምህርሽ 

እንደምታነቢልን ተስፋ አደርጋለሁ” አሏት። ቅድስትም “አባዬ በዚህማ 

መጠራጠር የለብህም፤ ብቻ አሁን ቶሎ ብለን ወደገበያ ብንሄድ 

ደስ ይለኛል” አለቻቸው። ሁሉም የቤተሰቡ አባላት በመረዳዳት 

የሚመገቡትን ቁርስ በፍጥነት አቀራረቡ።
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ምዕራፍ ሁለት፡ ጉዞ ወደገበያ

ቅድስትና ወላጆቿ ቁርሳቸውን ከተመገቡ በኋላ ወደገበያ ለመሄድ 

ተዘጋጃጁ። ወይዘሮ ጉዳይና አቶ አባይነህ የሚገዟቸውን ነገሮች 

በመወያየት በትንሽ ወረቀት ላይ ፃፏቸው። የሚበቃቸውን ገንዘብ፣ 

የዕቃ መያዣ ዘንቢልና የሸቀጣሸቀጥ መቋጠሪያ ከረጢት በመያዝ 

ወደገበያ ለመሄድ ከቤት ወጡ። ከዚያም ቅድስት ዘንቢሉን፣ እናቷ 

የገንዘብ ቦርሳቸውን ይዘው ከአቶ አባይነህ ጋር እየተጫወቱ ጉዟቸውን 

ቀጠሉ። እነቅድስት ወደገበያ ሲሄዱ ብዙ ሰዎችም እንደእነሱ የተለያዩ 

ነገሮችን ለመግዛትና ለመሸጥ ወደገበያው ሲያመሩ ተመለከቱ።
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ቅድስት ያየችውን ነገር ሁሉ አንድ ጊዜ እናቷን ሌላ ጊዜ ደግሞ 

አባቷን እየጠየቀች፣ እነሱም እየመለሱላት ከገበያ ቦታው ደረሱ። የገበያ 

ቦታው ከከተማው ትንሽ ወጣ ብሎ ሰፊ ሜዳ ላይ ያለ ሲሆን በላስቲክ 

የተወጠሩ የሸቀጣሸቀጥ መሸጫዎች በብዛት ይታዩበታል። አልፎ አልፎ 

ደግሞ በድንጋይ ካብ የተካቡ የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦች የሚቀመጡባቸው 

ድርድሮችም ይታያሉ። በድርድሮቹ ላይ ሽንኩርት፣ ድንች፣ ቅመማ 

ቅመሞች፣ ጨውና ሌሎች ነገሮች ተደርድረው ለሽያጭ ቀርበዋል።

በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ብዙ አትክልትና ፍራፍሬዎች በድርድሩ 

ተደርድረው ይታያሉ። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ አናናስ፣ ሎሚ፣ 

ፖም፣ መንደሪን፣ ሀብሃብና የመሳሰሉት ፍራፍሬዎች በዓይነት 

በዓይነት ተደርድረው ሲታዩ “ሳትገዙ እንዳታልፉ” የሚሉ ይመስላሉ። 

ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ጥቅል ጎመን፣ የአበባ ጎመን ካሮት ቀይስርና ሌሎች 

የአትክልት ዓይነቶችም ቦታ ቦታቸውን ይዘው ለሽያጭ ቀርበዋል።

እልፍ ብሎ ደግሞ በተለምዶ የእህል ተራ በመባል በሚታወቀው የገበያ 

ቦታ ብዙ የእህል ዓይነቶች በማዳበሪያና በቅርጫት ሆነው ይታያሉ።
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በእህል ተራው ውስጥ ስንዴ፣ አጃ፣ ገብስና በቆሎ በአንድ መስመር 

ተደርድረዋል። የጤፍ ዓይነቶች ደግሞ በሌላ መስመር ተደርድረዋል። 

ማኛ (ነጭ)፣ ሠርገኛና ቀይ ጤፍ በየማዳበሪያዎቹ ሆነው ይታያሉ። 

የጥራጥሬ እህሎች ደግሞ በአንድ ጎን ለሽያጭ ተመቻችተው 

በየማዳበሪያዎቹ ሆነው ተደርድረዋል። ሽንብራ፣ አተር፣ ጓያ፣ ባቄላ፣ 

አደንጓሬ፣ ቦሎቄና የመሳሰሉት የጥራጥሬ ዓይነቶች በብዛት ይታያሉ። 

ከእነዚህ የእህል ተራዎች ባሻገር የእቃ ድርድሮች ይታያሉ። የተለያየ 

መጠን ያላቸው ብረትድስቶች፣ ሳህኖች፣ ብርጭቆዎች፣ ማንኪያዎች፣ 

ሹካዎች በቅደምተከተል ተሰድረዋል።
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ምዕራፍ ሶስት፡ የገበያ ዘገባ

ቅድስት እነዚህን ነገሮች ሁሉ በመመልከት በማስታወሻዋ ላይ 

ትፅፋለች። ወላጆቿም የግብይት ሥርዓቱን በሚገባ ያስረዷታል። 

እሷም ያልገባትንና መፃፍ የምትፈልገውን እንዲያብራሩላት ወላጆቿን 

ትጠይቃለች። ወላጆቿም ጥያቄዋን ለመመለስ በፍፁም አይሰለቹም። 

አንዳንድ ነገሮችንም ቆም ብለው በማስተዋል በዝርዝር ያስረዷታል። 

በዚህ ዓይነት እነቅድስት ከእቃ ተራ ወጥተው ወደሌላ የገበያ ተራ 

ሄዱ።
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እነቅድስት አሁን ያሉት በተለምዶ የሸክላ ተራ በሚባለው የገበያ ቦታ 

ነው። በዚህ የገበያ ቦታ ከሸክላ የተሠሩ የተለያዩ እቃዎች ይሸጣሉ። 

የሸክላ ድስቶች፣ ጀበናዎች፣ ምጣዶች፣ ጉልቻዎችና እንስራዎች፣ 

ቶፋዎች፣ ማሰሮዎችና ጣባዎች እንደየመጠናቸው ተደርድረዋል። 

እነቅድስት በሄዱበት ቦታ ሁሉ ሻጮችና ገዢዎች በዋጋ ሲከራከሩ 

አስተውለዋል። ሻጮችም በተለያዩ የገበያ ቦታዎች በመሄድ 

የሚፈልጉትን ነገር ለመግዛት ዋጋዎችን ሲያወዳድሩ ተመልክተዋል።

በመጨረሻም ገዥዎች የተሻለ ጥራትና የዋጋ መጠን ያለውን ሸቀጥ 

ወይም እቃ ይገዛሉ። በየትኛውም የገበያ ቦታ የሻጪና የገዢ ክርክር 

የተለመደ ነው። ነገርግን በዘመናዊ የግብይት ሥርዓት እንደባህላዊ 

የግብይት ሥርዓት የሻጪና የገዢ ክርክር አይኖርም። ምክንያቱም 

በሸቀጦችና በእቃዎች ወይም በሌሎች በሚሸጡ ነገሮች ላይ ቋሚ የዋጋ 

ዝርዝር ስለሚኖር ነው።

ቅድስትና ወላጆቿ የባህላዊ የግብይት ሥርዓትን ከቦታ ወደቦታ 

እየተዟዟሩ መመልከታቸውን ቀጠሉ። አሁን ከሸክላ ተራ ወጥተው 

ወደከብት ተራ አምርተዋል። በከብት ተራ ውስጥ የተለያዩ የቤት 

እንስሳት፣ በየወገናቸው ሆነው ለሽያጭ ቀርበዋል። ሙክትና ጠቦት 

በጎች፣ ፍየሎች በአንድ ወገን የደለቡ በሬዎች፣ ክበድና ጥገት ላሞች 

በሌላ ወገን ደግሞ ይታያሉ።
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በሌላ አቅጣጫ የጋማ ከብቶችም ለሽያጭ ቀርበው ይታያሉ። 

አህያዎች፣ ፈረሶችና በቅሎዎች በብዛት ይታያሉ። አንዳንድ ሰዎች 

ለመጓጓዣ የሚሆኑ ፈረሶችንና በቅሎዎችን እየመረጡ መስገራቸውን 

(በፍጥነት ለሰው መጓጓዣነት የተገሩ መሆናቸውን) ይፈትሻሉ። 

አንዳንዶች ደግሞ ለጋሪ የሚሆኑ ጥሩ ጉልበት ያላቸውን ፈረሶች 

ለመግዛትና ለመሸጥ ሲገበያዩ ይታያሉ። ሌሎች ገዢዎች ደግሞ 

የተለያዩ እቃዎችንና እህሎችን ከቦታ ወደቦታ እንዲያጓጉዙላቸው 

አህያዎችን ይገዛሉ።

አሁን ደግሞ እነቅድስት ወደቅመምና የተፈጩ ምግቦች ተራ ሄዱ። 

በዚህ ቦታ የተለያዩ የቅመም ዓይነቶች፣ ሽሮና በርበሬ ይሸጣሉ። 

የቅመም ዓይነቶቹ በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ በአንድ ጊዜ 

ሁሉንም አይቶ ለማዳረስ ያዳግታል። ለምሣሌ ጥቁርና ነጭ ቅመም፣ 

ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድ ቀረፋና ቅርንፉድ፣ አብሽ፣ ድንብላል፣ ቁንዶ 

በርበሬ፣ ከሙንና የመሳሰሉት ቅመሞች ተደርድረው ይታያሉ። 

እነዚህ የቅመም ዓይነቶች በኪስ ወረቀቶች ውስጥ ሆነው በላያቸው ላይ 

የተለያዬ መጠን ያላቸው መስፈሪያዎች ተቀምጠውባቸዋል። ብርጭቆ፣ 

ስኒ፣ ትናንሽ ጣሳዎችና ሌሎችም መለኪያዎች ለቅመም መሸጫነት 

ያገለግላሉ። ቅመሞችን በብዛት ለመግዛት ወይም ለመሸጥ ሚዛንንም 

ይጠቀማሉ። ደረቅና ርጥብ በሶብላና የጤናዳም ፍሬዎች፣ ሮዝመሪና 

ኮሰረትም በቅመም ድርድር ላይ ይገኛሉ። 
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እንዲሁም ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርትም በመጠን በመጠን ሆነው 

ሰዎች እንደየአቅማቸውና እንደየፍላጎታቸው እንዲገዙ ተሰድረው 

ተቀምጠዋል።

እነቅድስት በዚህ ቅመም ተራ ለተወሰነ ደቂቃ ያህል ቆመው 

ሲያስተውሉ ቆዩና ለበርበሬና ለቅቤ ማንጠሪያ የሚሆኑ ቅመሞችን 

ከየዓይነቱ ገዙ። ከዚያም ወደጌሾና ወደብቅል ተራ አመሩ። በጌሾና 

በብቅል ተራ ውስጥ ጌሾ በማዳበሪያ ተከትቶና ከስንዴ ወይም ከገብስ 

የተዘጋጀ ብቅል ተደርድረው ይታያሉ። ገዢዎች ጠላ መጥመቅ ከፈለጉ 

ጌሾና ብቅል መግዛት ይችላሉ። ጌሾ ለጠላ መጥመቂያ ብቻ ሳይሆን 

ለጠጅ መጣያም ያገለግላል።

ብቅል ግን ለጠላ እንጂ ለጠጅ መጣያ አይሆንም። ጠላ የሚጠምቁ 

ሰዎች ብቅል ይገዛሉ። ወይም ደግሞ በቤታቸው ብቅልን በማብቀልና 

በማድረቅ ያዘገጃሉ። በዚህ በጌሾና በብቅል ተራም ብዙ ሰዎች ሲገዙና 

ሲሸጡ ይታያሉ። የቅድስት እናትና አባትም ለዓመት በዓል መዋያ 

ለሚጠምቁት ጠላ የሚሆን ጌሾና ብቅል ገዙ። በዚህ የብቅልና የጌሾ 

ተራ ብቅልና ጌሾ ብቻ ሳይሆን ለጠላ የሚሆኑ የበቆሎ፣ የስንዴና 

የገብስ የእህል አይነቶች ይሸጣሉ።



11

ምዕራፍ አራት፡ ከገበያ መልስ

ቅድስትና ወላጆቿ በዚህ ዓይነት ብዙ የገበያ ድርድሮችን ሲመለከቱ፣ 

የሚፈልጓቸውን ነገሮች ሲገዙ ዋሉ። ቅድስትም ከወላጆቿ ጋር በመሆን 

የገበያውን ውሎ በማስታወሻዋ ላይ ስትዘግብ ዋለች። በመጨረሻም 

የቤተሰቡ አባላት እቃቸውን ይዘው ወደቤታቸው ጉዞ ጀመሩ። ሌሎችም 

ገዢዎችና ሻጮች ወደየቤታቸው እየተመለሱ ነበር። እነቅድስት 

ቤታቸው እንደደረሱ የገዟቸውን ነገሮች አስቀመጡና ትንሽ አረፍ አሉ።
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ከዚያም ምሳቸውን አቀራርበው ከተመገቡ በኋላ ቅድስት ወደጥናት 

ክፍሏ ገባች። የያዘችውን ማስታወሻ እያገላበጠች በጥሞና አነበበች። 

በአስተዋጽኦዋ መሠረት ዋናና ንዑሳን ርዕሶችን በመፃፍ የገበያ 

ውሎ ዘገባዋን እንደገና እያደራጀች ፃፈች። በገበያ ውስጥ ያየቻቸውን 

ሸቀጦች፣ እቃዎችና ሌሎች ነገሮችን በዝርዝር ገለፀች። እነዚህ 

ሸቀጣሸቀጦች፣ እቃዎችና ነገሮች የት የት ቦታ እንደሚገኙና እንዴት 

እንደሚሸጡ ፃፈች።

ሻጮችና ገዢዎች እንዴት እንደሚገበያዩ በደንብ አብራርታ ፃፈች። 

በገበያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አለባበስ፣ የገበያ ቦታውን አቀማመጥ፣ 

የእቃዎችንና የሸቀጦችን አደራደር በተመለከተ ያስተዋለችውን 

ሁሉ ፃፈች። በተለይ ሻጪና ገዢ ሲገበያዩ የሚጠቀሟቸውን ቃላት 

እያጣቀሰች በዘገባዋ ለመግለፅ ሞከረች። ከዚያም ዘገባዋን ደጋግማ 

አነበበች። የፊደላት ወይም የቃላት ግድፈቶችን አስተካከለች።

የተደጋገሙ ሃሣቦችን በመሰረዝ ያልተካተቱ ሃሣቦችን እያካተተች 

ፃፈች። የሰዋሰው ግድፈቶችንም እንደገና እያስተካከለች ፃፈች። የሃሣብ 

ቅደምተከተሎችንም በማስተካከል ከፃፈች በኋላ አሁንም ድምጿን 

ከፍ አድርጋ ዘገባዋን አነበበች። አመሻሽ ላይ ከጥናት ክፍሏ ወጣችና 

ከጓደኞቿ ጋር ተጫወተች። የጨዋታ ጊዜዋ ሲያበቃ ቤተሰቦቿን 

በሥራ ለማገዝ ወደቤቷ ገባች። እቃዎችን በማጣጠብና በማደራረቅ 

በየቦታቸው አስቀመጠች። የምግብ ጠረጴዛውን በመወልወል ወንበሮችን 
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አስተካከለች። ቤቱን ከአፀዳች በኋላ የቡና ሲኒዎችን ከነረከቦቱ 

አቀራረበች።

አቶ አባይነህና ወይዘሮ ጉዳይም ራት በማቀራረብና ቡና በማፍላት 

ተግባራት ላይ ተፍ ተፍ ይሉ ጀመር። ሶስቱም ራታቸውን ከተመገቡ 

በኋላ እቃዎቹን አነሳስተው ቡና ሊጠጡ ተቀመጡ። ቅድስትም እናትና 

አባቷ ቡናቸውን እየጠጡ ዘገባዋን እንዲያዳምጧት ፈለገች። ሮጣ 

ወደጥናት ክፍሏ በመግባት ዘገባዋን ይዛ ወደሳሎን ተመለሰች። አባቷና 

እናቷ ልጃቸውን በመደነቅ ተመለከቷት።

ቅድስትም “አባዬ! እማዬ ዘገባዬን ፅፌ ጨርሻለሁ፤ አሁን እኔ 

ሳነብላችሁ እናንተ ደግሞ በደንብ አዳምጡኝ” አለቻቸው። ድምጽዋን 

ከፍ በማድረግ ዘገባዋን አነበበችላቸው። አባትና እናቷም ዘገባውን 

እያዳመጡ በዓይነ ህሊናቸው የገበያውን ውሎ መቃኘት ጀመሩ። 

ቅድስት ሥዕላዊ የአፃፃፍ ዘዴን በመጠቀም ዘገባውን ስለፃፈችው 

የገበያው ሁኔታ በአእምሮ ውስጥ ምስል ፈጥሮ ይታያል። የገበያው 

መልክዓምድር አቀማመጥ፣ የሻጪና የገዢ ክርክር፤ የእቃዎችና 

የሸቀጦች አቀማመጥ በሚገባ ተገልፀዋል።

ቅድስት ዘገባዋን ተጨባጭ በሆነና ያለምንም ማጋነን በትክክል 

መዘገቧን ወላጆቿ አደነቁላት። አብረዋት በመዋል የገበያውን ሁኔታ 

ቢመለከቱም በጥሩ የቃላት አጠቃቀምና አገላለፅ የተዘገበውን ዘገባ 

ሲያዳምጡ ምንም አልሰለቹም። ቅድስት ዘገባዋን ለወላጆቿ አንብባ 
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ከጨረሰች በኋላ የወላጆቿን አስተያየት ጠየቀች። ወላጆቿም በጣም 

ጥሩ ዘገባ እንደሆነ ገለፁላት። አንዳንድ መስተካከል የሚገባቸውን 

ነገሮች ነገሯት። ቅድስትም ሰኞ ደርሶ ዘገባውን ለመምህሯና ለክፍል 

ጓደኞቿ እስከምታነብላቸው በጣም ጓጓች።

በማግስቱ እሁድ የእረፍት ቀን በመሆኑ ቅድስት በሳምንታዊ እቅዷ 

መሠረት የግል ንፅህናዋን ስትጠብቅ የቤት ሥራዋን ስትሰራና ስታጠና 

ዋለች። የጨዋታ ጊዜዋም ሲደርስ ከጓደኞቿ ጋር ስትጫወት አመሸች። 

እንደአቅሟ አንዳንድ ሥራዎችን በመሥራት ወላጆቿን አገዘች። የእለቱ 

ውሎ በእነዚህ ተግባራት ተጠናቀቀ።
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ምዕራፍ አምስት፡ ሰኞ እለት

ዛሬ እለቱ ሰኞ ነው። ቅድስት በጧት ተነስታ ከተፀዳዳች በኋላ እጇንና 

ፊቷን ታጥባ ጥርሷን በጥርስ ቡርሽ አፀዳች። ከዚያም ጠጉሯን 

አበጣጥራ የደንብ ልብሷን ለበሰች። በመኝታ ክፍሏ ሆና የጧት 

ፀሐይን ተመለከተች። ፀሐይዋ ፍንትው ብላ ጨረሮቿን በመስኮቱ ላይ 

አሳርፋለች። የቅድስት ፊትም በደስታ ልክ እንደፀሀይዋ ያበራል። ልቧ 

ደግሞ እንደጨረሮቹ ደምን ወደተለያዩ የሰውነት ክፍሏ ለማዳረስ በደም 

ሥሮቿ ሲሰራጭ ይሰማታል።
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የልቧ ምት በደስታ ብዛት ሲመታ ይታወቃታል። ቅድስት ፊቷን 

በመስታወት ተመለከተች። ፊቷ ከምንጊዜውም የበለጠ እንደአደይ አበባ 

ፈክቶ ታያት። ሳቅ አለችና ፊቷን በእጆቿ አባበሰች። እናቷ “ቅድስት፣ 

ቅድስት ኧረ ሰዓት ረፈደብሽ” እያሉ ሲጣሩ ካለችበት ሁኔታ መለስ ብላ 

አዘጋጅታ ያስቀመጠችውን የደብተር መያዣ ቦርሳዋን ይዛ ወጣች። 

ከዚያም ቁርሷን ከበላች በኋላ ከጓደኞቿ ጋር ወደትምህርትቤት ሄዱ።

ወደክፍላቸው እንደገቡ ሁሉም ዘገባቸውን በጠረጴዛቸው ላይ 

አስቀምጠው የአማርኛ መምህራቸውን ይጠባበቁ ጀመር። የአማርኛ 

መምህራቸውም እንደገቡ ለተማሪዎቹ የሰጧቸውን የቤት ሥራ 

አስታወሱና ዘገባውን እንዲያነቡ ተማሪዎችን ጠየቁ። ቅድስት በፍጥነት 

እጇን አወጣችና ሲፈቀድላት ድምጽዋን ከፍ አድርጋ ዘገባዋን አነበበች። 

የክፍሉ ተማሪዎችና መምህሯ በተመስጦ አዳመጧት። በመጨረሻም 

የአድናቆት መግለጫ ጭብጨባ ከዳር ዳር አስተጋባ። ቅድስትም 

እንደዚህ የተደሰተችበት ቀን አልነበረም።

ተማሪዎች፣ መምህሯና ሌሎች ጔደኞቿም የቅድስትን የገበያ ውሎ 

ዘገባ አፃፃፍ በማድነቅ የተደሰቱበት ቀን ቢኖር ይህ ሰኞ እለት ነበር።
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በምንባቡ መሠረት ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች ትክክኛ መልሶችን 

ሰጡ።

1. የአማርኛ መምህር ለእነቅድስት የሰጧቸው የቤት ሥራ ምን 

ዓይነት ርዕሰጉዳይን በተመለከተ ነበር?

2. ቅድስት ወደገበያ የሄደችው ለምንድን ነበር?

3. ቅድስትና ወላጆቿ ወደገበያ ሲሄዱ በቅድሚያ ያስተዋሉት ነገር 

ምንድን ነበር?

4. እነቅድስት ያስተዋሉት የገበያ ቦታ አቀማመጥ ምን ይመስላል?

5. የቅድስት ዘገባ ዋናና ንዑሳን ርዕሶችን ለይታችሁ ፃፉ።

6. እናንተስ ዘገባ ፅፋችሁ ታውቃላችሁ? በምን በምን ርዕሰጉዳዮች 

ዙሪያ እንደጻፋችሁ ግለፁ።






